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ÚVOD 

V této dizertační práci jsou popsány současné poznatky a směr dalšího výzkumu v oblasti 

vlivu elektrického pole o vysoké intenzitě napětí na proces spalování a možné aplikace této 

technologie na ovlivnění materiálových, technologických a metalurgických procesů. 

Velmi přínosné by bylo zlepšení procesů v technologiích ohřevu materiálů. Při ohřevu 

můžeme dosáhnout zlepšení emisních poměrů vznikajících při spalování. Aplikací 

elektrického pole při ohřevu bychom tyto emise redukovali, což by mohlo mít pozitivní vliv 

jak na mechanické vlastnosti materiálů, tak i na produkci nežádoucích emisí. Dále můžeme 

aplikací elektrického pole zvýšit stabilitu hoření, a tedy umožnit hoření plamene ve větším 

pracovním pásmu a zajistit tak přesnější a účinnější regulaci teploty ohřívaného materiálu. 

Aplikace elektrického pole může mít pozitivní vliv také na technologii tepelného dělení 

materiálu. Při tepelném dělení materiálu bude snaha o snižování emisních hodnot a 

zmenšení tepelně ovlivněné oblasti plamenem. Tepelně ovlivněná oblast bývá nejslabším 

místem z hlediska mechanických vlastností materiálu. Vhodnou fokusací plamene, 

ovlivněnou účinky elektrického pole na plamen, by mohlo docházet k rychlejšímu ohřevu 

materiálů (rychlejšímu dělení materiálu), spojenému s menším množstvím emisních 

produktů v plameni, což by mohlo mít nezanedbatelný vliv na tepelně ovlivněnou oblast. 

Z tohoto úhlu pohledu je patrné, že pochopení procesu ovlivnění spalování pomocí 

elektrického pole má smysl z pohledů jak metalurgických technologií, tak dalších aplikací. 

Byla provedena rozsáhlá studie s cílem zmapovat současný stav vědění v řešené oblasti. Na 

základě východisek, která vyplynula z této studie, bylo pro realizaci původních experimentů 

navrženo a vytvořeno experimentální zařízení umožňující experimentální výzkum 

v elektrickém poli. 

U experimentů bude použito stejnosměrného elektrického pole o vysoké intenzitě napětí, 

aplikované mezi dvěma elektrodami, mezi nimiž byl hořící plamen ze směsi metanu a 

kyslíku. Jsou zde porovnány vlivy stejnosměrného elektrického pole o vysoké intenzitě 

napětí na spalování. Rovněž jsou popsány pochody a děje, které v průběhu spalování 

vznikají vlivem elektrického pole. Byly provedeny úvodní experimenty k potvrzení vlivu 

elektrického pole na plamen, s cílem, ověřit správnost navrženého experimentálního 

zařízení. Kontinuálně probíhal další experimentální výzkum a doplňování experimentálního 

zařízení, zejména o periferie sloužící k měření a k monitorování probíhajících experimentů.  
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1. CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Cíle dizertační práce byly navrženy na základě detailního studia současného stavu poznání 

v oblasti vlivu elektrického pole na proces spalování. Při koncipování struktury cílů byl 

kladen důraz na realizaci výzkumu, s cílem získat původní výsledky na experimentálním 

zařízení vlastní konstrukce, avšak zároveň tyto výsledky konfrontovat s již publikovanými 

výstupy z výzkumů probíhajících na zahraničních pracovištích. Cíle dizertační práce byly 

stanoveny takto: 

1. Ověřit vliv stejnosměrného elektrického pole o vysoké intenzitě napětí na spalování 

směsi metanu a kyslíku.  

Pro dosažení tohoto cíle naměříme: 

vliv na geometrii plamene,  

proudově-napěťové charakteristiky plamene,  

stanovení izolačního odporu plamene,  

vliv na stabilizaci plamene z chudé směsi. 

2. Studovat vliv elektrického pole na rozložení teplot plamene. 

3. Potvrdit vliv stejnosměrného elektrického pole o vysoké intenzitě napětí na emisní 

parametry při spalování: 

Bude hodnoceno pomocí analyzátoru spalin. 

4. Shrnout naměřené poznatky a vytvořit tak znalostní východisko pro navazující 

aplikačně vedený výzkum.  

2. SOUČASNÝ STAV 

Vlivy elektrického pole na plameny byly zkoumány mnoho let. První zveřejněná zpráva, 

zabývající se efekty elektrického pole v plameni, byla publikována v roce 1899 Chattockem 

[1]. Od té doby je mechanismus vlivu elektrického pole na plameny zkoumán. Nicméně 

mechanismus, odpovědný za vyvolané účinky elektrického pole na velikost a tvar některých 

uhlovodíkových plamenů, je stále předmětem vědeckého výzkumu [2]. V literatuře jsou k 

dispozici poměrně omezené informace v oblasti interakcí mezi elektrickým polem a 

plamenem. Právě proto je důležité porozumět zákonitostem využití elektrického pole 

v oblastech spalování a řízení spalovacích procesů, využitelných v oblasti metalurgických 

technologií a pro tepelné zpracování kovů. 

Základním principem je, že stejnosměrná nebo střídavá elektrická pole ovlivňují ionty 

vytvářené v plameni. Tato interakce má vliv na [3]: 

1. stabilizaci plamene, 

2. omezení vzniku škodlivin, jako jsou saze, CO, 

3. zvýšení rychlosti spalování, 
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4. změnu velikost plamene, 

5. změnu rozložení teplotního pole plamene. 

Hlavní mechanismy odpovědné za interakce mezi elektrickým polem a plamenem jsou [3]: 

- účinky iontového větru, 

- přeměna elektrické energie na tepelnou, 

- chemické účinky. 

Bylo také zkoumáno několik konceptů pro další využití elektrických polí. V práci [5] byly 

analyzovány možnosti v oblasti spalovacích motorů. Vlivy elektrického pole byly sledovány 

také při metalurgických procesech. Asoka K. Misra [6] sledoval vliv elektrického pole na 

tuhnutí slitiny Pb15-Sb7-Sn, kde nechal tuto slitinu olova roztavit ve skleněně trubičce o 

průměru 5 mm a délce 100 mm s elektrodami na obou koncích, které byly spojeny přímo se 

slitinou. Slitinu roztavil 50 °C nad teplotu tavení a nechal ji přirozeně chladnout. Při 

chladnutí oba konce připojil na napětí 30 V s proudem 30 – 40 mA.cm
-2

. Pozoroval 

zjemnění v mikrostruktuře slitiny [6].  

V práci [6] je popsána také další aplikace stejnosměrného elektrického proudu protékajícího 

přes pískovací lis skrze licí formu a odlitek (jedna elektroda byla rám lisu a další elektroda 

byl samotný odlitek). Cílem bylo zlepšit strukturu odlitku při chladnutí. Při chladnutí 

roztaveného kovu hrozí výskyt trhlin. Hlavní příčinou výskytu těchto trhlin, je výskyt 

difúzního vodíku a zároveň pnutí v chladnoucí tavenině. Difúzní vodík se může dostat do 

roztaveného kovu z okolní atmosféry, ze znečištěných materiálů, anebo z vlhké formy. V 

práci [6] je popsán pokles vodíkové koncentrace při chladnutí, zapříčiněný průchodem 

elektrického proudu.  

2.1 Vliv elektrického pole na stabilizaci plamene 

V souvislosti se zlepšováním kontroly spalování byly provedeny studie vlivu elektrického 

pole na stabilizaci plamene. Stabilizací plamene rozumíme – potlačení výskytu nestabilit 

vzniklých při spalovacích procesech chudých směsí, které mohou vést ke zhasnutí plamene. 

Jednou z možností, jak stabilizovat hoření chudých směsí, je využití elektrického pole [2].  

V rámci provedených studií vlivu elektrického pole na stabilizaci plamene byly řešeny různé 

konfigurace – laminární a turbulentní spalování, smíšené a difúzní plameny v interakci se 

stejnosměrným nebo střídavým elektrickým polem [2]. Všechny tyto studie ukazují zlepšení 

stabilizace spalování se zanedbatelnou spotřebou energie, ve srovnání s tepelným výkonem 
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plamene [2]. Avšak vzhledem k rozdílům mezi výsledky, je obtížné vyvozovat závěry o tom, 

který fyzikální jev je zodpovědný za zlepšení stabilizace [2]. Jednoznačné potvrzení všech 

mechanismů ovlivňujících stabilitu plamene při použití elektrického pole, je stále otevřenou 

otázkou [2]. 

Simulace provedené Domingem a kolektivem [2] byly zaměřeny na spalování metanu se 

vzduchem a jeho ovlivnění iontovými větry. Výsledky jejich simulací ukazují, že přítomnost 

elektrického pole zlepšuje stabilizaci plamene. Tuto stabilizaci přisuzují vlivu iontových 

větrů [2].  

Na Obr. 1 je vidět simulace symetrické půlky plamene s vektory elektrické síly, působící na 

plamen. Dále výsledné rozložení siločar elektrického pole v souřadnicovém systému (svislá 

osa axiální, vodorovná osa radiální) a působení vektorů sil elektrického pole na ionty a 

elektrony, které proudí ve směru hlavního proudění plynu[2].  

 

Obr. 1 Vektory elektrické síly pro napětí V0 = 0,625 kV. Světle modrá čára – povrchová plocha 

plemene [2]. 

V publikaci [7] studovali stabilitu plamene pod vlivem elektrického pole pomocí sledování 

koeficientu přebytku vzduchu, při kterém docházelo ke zhášení plamene. Při nulovém napětí 

docházelo ke zhášení při koeficientu λ0, tato hodnota byla srovnávána s koeficienty přebytku 

vzduchu λU, při kterých docházelo ke zhášení s aplikací elektrického napětí. Měření byla 

prováděna pro různé tlaky - 4,6 a 8 bar. Měření prokázala zlepšení stabilizace chudého 

plamene. Stabilizace plamene stoupala s rostoucím tlakem [7].  
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Například Berman [8] dosáhl podobných výsledků u hořáku spalujícího směs metanu a 

vzduchu. Pomocí elektrického pole dosáhl stabilního hoření u chudé směsi  

v poměru λ = 1,87 – 1,89. 

Interakce elektrického pole s plamenem nastane kolizním převedením hybnosti částic, které 

jsou elektrickým polem zrychleny [7]. Urychlené elektrony naráží do iontů a vyrážejí z nich 

další elektrony. Ionty se tak stávají nabitější a tudíž více chemicky reaktivnější vůči okolním 

elektronům a iontům, což souvisí s pozorovanou stabilizací plamene. Tyto elektrony 

(stávající a nově vyražené) se znovu akcelerují směrem k anodě a dál vyráží další elektrony 

z iontů. Na Obr. 2, kde je zobrazen letící elektron, urychlený elektrickým polem, při nárazu 

do iontů nebo molekul. Při nárazu ve vrstvě šířky dx vyrazí dn nových elektronů [7]. Tímto 

vzniká „elektronová lavina“, zapříčiněná působením elektrického pole na plamen. 

 

Obr. 2 Schéma vzniku elektronové laviny [9]. 

2.2 Vliv elektrického pole na emisní poměry 

F. Dinkenlacker a kolektiv [7] řešili vliv elektrického pole na emise ve vysokotlakém 

spalovacím zařízení, kde spalovali směs metanu se vzduchem při různém tlaku (1 – 11 bar). 

Bez elektrického pole dosahovaly emise CO hodnot 200 ppm. Při aplikaci elektrického pole 

začaly emise CO klesat. Obr. 3 ukazuje normalizované hodnoty CO k jeho hodnotám bez 

aplikace elektrického pole, jako funkci elektrického napětí a tlaku U/p. Podílem napětí U 

[V] vůči tlaku p [bar] se eliminuje vliv různých tlaků (2 – 10 bar).  

Elektron 
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Obr. 3 Koncentrace CO normalizovaná na hodnotu při nulovém potenciálu [CO]0 jako funkce 

U/p. [7]. 

Emisní koncentrace CO vznikají v důsledku nespáleného plynu, který v okrajové části 

hořáku nedosáhne teploty plamene ve spalovací zóně, která při λ = 1,2 (chudý poměr směsi) 

dosahuje teploty přibližně 2300 K. Takto palivo obchází spalovací zónu a podstoupí neúplné 

spalování. Při aplikaci elektrického pole dojde ke zmenšení mezery mezi palivem v okrajové 

části a reakční zónou, čímž dojde k dokonalejšímu spálení paliva [7]. Na Obr. 4 je pohled 

na centrální plamen a dva vnější plameny při nízkých a vysokých intenzitách elektrického 

pole. Z Obr. 4 je patrná změna ve výšce reakční zóny z pozice 1 (obr. vlevo) na 1´ (obr. 

vpravo), při aplikaci elektrického pole. [7] 

 

Obr. 4 Změna v okraji reakční zóny při aplikaci elektrického pole. 1 -  1´ - změna v reakční 

zóně, 2 – hlava hořáku, 3 – elektroda, 4 – elektrická siločára [7]. 
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Výsledkem experimentů v práci [7] bylo snížení emisních hodnot CO až o 90 % při aplikaci 

elektrického pole do procesu spalování. Energie potřebná k tomuto snížení byla 0,1 % ze 

spalovacího výkonu zařízení, bez ohledu na tlak.  

Další vliv elektrického pole na emisní poměry laminárního difúzního plamene acetylenu byl 

pozorován Araiem [10]. V grafu, viz Obr. 5, jsou zobrazeny normalizované emise sazí, 

které byly definovány jako poměr objemu sazí Ms při aplikovaném napětí, vůči objemu sazí 

Ms=0 bez aplikovaného napětí. 

Z Obr. 5 je zřejmé, že emisní hodnoty poklesly prudce po několika kV aplikovaného napětí. 

Při napětí 15 kV, hodnota Ms/Ms 0 dosáhla 0,1, tj. snížení objemu sazí o 90 %. U záporného 

potenciálu hořáku bylo snížení objemu sazí o 70 %. 

 

Obr. 5 Vliv aplikovaného napětí na emisní poměry sazí. Vlevo – kladný potenciál napětí na hořáku, 

vpravo – záporný potenciál na hořáku (Mf – hmotnostnní průtotok, h – vzdálenost mezi elektrodami) 

[10]. 

Z grafu je patrné, že účinnost snižování objemu sazí se snižuje s rostoucí vzdáleností 

elektrod (tedy se snižující se intenzitou elektrického pole), viz obr. 5. 

2.3 Vliv elektrického pole na rychlost spalování 

Cool a Tjossem stanovili, že reakce elektricky excitovaného uhlovodíkového iontu 

s kyslíkovými atomy bude mnohem rychlejší, než stejná reakce bez excitace [11]. Tudíž tato 

reakce 

 

CH* + O → CHO
+
 + e

-
         (3) 

Elektricky vybuzený uhlovodík 
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může být silný zdroj iontů v plameni. Tato hypotéza byla potvrzena výpočtovou studií 

Eraslana a Browna [12]. 

V publikaci [10] prověřovali také vliv intenzity elektrického pole na rychlost šíření plamene. 

Fotografie ze zapálení plamene jiskrou byly pořízeny pomocí fotoaparátu s objektivem 35 

mm, s rychlostí uzávěrky 1/1000 sekundy. Rychlost šíření plamene byla stanovena z času 

uzávěrky a délky plamene po zapálení jiskrou [10]. Na Obr. 6 je vztah mezi rychlostí šíření 

plamene, která byla měřena 60-75 mm od trysky a intenzitou elektrického pole.  

 

Obr. 6 Vztah mezi rychlostí šíření plamene a intenzitou elektrického pole při pozitivním potenciálu 

hořáku (h – vzdálenost mezi elektrodami) [10]. 

Z Obr. 6 je patrné, že rychlost šíření plamene se zvyšuje s rostoucí intenzitou elektrického 

pole. 

2.4 Vliv elektrického pole na velikost plamene 

Arai a kolektiv [10] zkoumali účinky elektrického pole na velikost laminárního difúzního 

plamene, spalujícího směs acetylenu se vzduchem. Deformace plamene probíhala v 

závislosti na aplikovaném potenciálu napětí, viz Obr. 7. Při aplikaci kladného potenciálu 

napětí na elektrodu hořáku a uzemněnou elektrodou nad hořákem, se od 3 kV začala špička 

plamene deformovat a rozšiřovat (viz horní sada fotografií). Při aplikaci záporného 

potenciálu napětí na elektrodu hořáku a uzemněnou elektrodou nad hořákem, se od 6 kV 

začal plamen zmenšovat a rozšiřovat (viz dolní sada fotografií). Tento efekt přisuzují autoři 

vlivu iontových větrů, které zlepšují promíchávání paliva a okolního vzduchu. 
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Obr. 7 Vliv elektrického pole na acetylenový plamen v závislosti na aplikovaném potenciálu 

napětí (Mf – hmotnostní průtok, h – vzdálenost mezi elektrodami) [10]. 

Délka Lf a šířka plamene Wf z naměřených výsledků, v závislosti na aplikovaném napětí, 

jsou vyneseny do grafu na Obr. 8. 
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Obr. 8 Délka Lf a šířka Wf plamene v závislosti na aplikovaném napětí. Vlevo pozitivní 

potenciál napětí připojený na elektrodu nad hořákem, vpravo negativní potenciál napětí připojený na 

elektrodu nad hořákem (h – vzdálenost mezi elektrodami) [10]. 

2.5 Vliv elektrického pole na teplotní pole plamene. 

Vliv elektrického pole na teplotu laminárního difúzního plamene (byla spalována směs 

acetylenu se vzduchem) pozoroval Arai [10]. Teplota plamene rostla se zvětšujícím se 

napětím. Nejvíce to bylo patrné při pozitivním potenciálu napětí 10 kV aplikovaném na 

elektrodu nad hořákem, kdy teplota plamene u špičky byla kolem 1800 °C, a celý plamen 

udržoval vysoké teploty nad 1800 °C, viz Obr. 9. Autoři článku dospěli k závěru, že vzestup 

teploty plamene při použití pozitivního potenciálu napětí aplikovaného na elektrodu nad 

hořákem, byl zapříčiněn v důsledku dohoření sazí v plameni. Autoři zároveň pozorovali 

snížení emisí sazí o více než 90 %, při intenzitě elektrického pole 200 kV/m. [10] 
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Obr. 9 Teplota plamene v závislosti na vzdálenosti od hořáku při aplikovaném kladném potenciálu 

napětí na elektrodě nad plamenem [10]. 

Jiná situace nastala při aplikování záporného potenciálu napětí, kdy teplota na špičce 

plamene byla jen o málo vyšší, než při spalování bez elektrického pole, viz Obr. 10. Při 

aplikaci negativního potenciálu napětí byly teploty špičky plamene o 200 ~ 450 °C nižší než 

u pozitivního potenciálu. Zmenšení plamene je přisuzováno vlivu iontového větru. [10]. 

 

Obr. 10 Teplota plamene v závislosti na vzdálenosti od hořáku při aplikovaném záporném potenciálu 

napětí [10]. 

3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V následující části je popsána společná část experimentálního zařízení (viz kapitola 4.1). 

V dalších kapitolách (4.2 – 4.6) jsou popsány prováděné experimenty, včetně modifikací 
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experimentálního zařízení, která byla nutná pro naměření těchto parametrů, vycházejících ze 

stanovených cílů dizertační práce. 

3.1. Měřící zařízení – společná část 

Na Obr. 11 je uvedena společná část experimentálního zařízení, včetně základního 

nastavení průtoků plynů přes hmotnostní regulátory průtoku, které bude použito stejné u 

všech experimentů, mimo experimentů se stabilizací plamene z chudé směsi pomocí 

elektrického pole. 

  

Obr. 11 Schéma experimentální zařízení. 

Jako nejvhodnější zdroj médií, vzhledem k čistotě plynu a nízké spotřebě, se jevilo využití 

média z tlakové láhve. Jedna tlaková láhev je naplněná metanem o čistotě 99,95 % a druhá 

kyslíkem o čistotě 99,95 %. Směs těchto plynů o dané čistotě byla vybrána z důvodů 

opakovatelnosti měření a jednoduchosti v pochopení chemické reakce. Obě láhve jsou 

opatřeny redukčními ventily, které tento tlak umožní zredukovat na tlak v rozmezí 3 – 3,5 

bar. S tímto vstupním tlakem pracují hmotnostní regulátory průtoku (tento vstupní tlak 

zaručuje následné dodržení požadovaného průtoku plynu).  
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3.2 Vliv elektrického pole na geometrii plamene 

Tento experiment byl stěžejním experimentem pro ověření interakce mezi elektrickým 

polem a plamenem. Byly zde ověřeny publikované informace popisující vliv elektrického 

pole na změnu velikosti plamene [4], [7] a [10]. Realizací tohoto experimentu na zařízení 

zhotoveném dle vlastního návrhu, byly získány původní data, která velmi dobře korelovaly 

s již publikovanými poznatky a závěry. Parametry pro realizaci tohoto experimentu byly 

stanoveny na základě dlouhodobého studia řešené problematiky. Princip realizovaného 

měření je patrný z Obr. 12. 

 

Obr. 12 Princip měření vlivu elektrického pole na geometrii plamene. 

Vzdálenost elektrod byla u každého pokusu nastavena před zažehnutím směsi. Pro 

nastavenou vzdálenost elektrod se zvyšovalo napětí. Zvyšování napětí trvalo až do vypnutí 

přepěťové ochrany zdroje, kdy hranicí byl proud protékající přes plamen vyšší než 20 mA. 

Na Obr. 13 je pohled na probíhající měření. 
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Obr. 13 Experimenální zařízení při měření. 

3.3. Proudově-napěťové charakteristiky plamene 

Proudově-napěťové charakteristiky plamene jsou důležitým článkem poznání ve vedení 

elektrického proudu plamenem. Tyto charakteristiky pomohou s vytvořením hypotézy 

principu interakce mezi elektrickým polem a plamenem. K měření této charakteristiky bylo 

využito zdroje VN, který má v sobě integrovaný ampérmetr s pokrytím řádu hodnot 

0,01 mA – 20 mA. Měření bylo provedeno pro obě možné polarity elektrod.  

 Schematický obrázek experimentu je uveden na Obr. 14. 
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Obr. 14 Schéma měření proudově-napěťových charakteristik plamene. 

Na následujícím obrázku (viz ) je zobrazeno experimentální zařízení při měření proudově-

napěťových charakteristik plamene, vytvořeného ze směsi metanu a kyslíku. 

3.4 Stanovení izolačního odporu plamene 

 Experiment se skládal z hořáku, dvou elektrod, kdy jedna elektroda je tvořena hořákem a 

druhá byla umístěna do špičky plamene. Elektrický odpor zapálené směsi metanu a kyslíku, 

byl stanovován pomocí měřiče izolačního odporu. Konkrétní provedení měření elektrického 

odporu plamene pomocí měřiče izolačního odporu CEM DT-6605, je na Obr. 15. 

 

Obr. 15 Měřič izolačního odporu CEM DT-6605 se schématem zapojení při měření (na obrázku 

je patrná horní elektroda se sítkem). 
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Z naměřené hodnoty elektrického odporu plamene byla vypočítána jeho vodivost ve směru 

proudění plamene nebo proti jeho směru. Měření proběhlo pro obě polarity elektrod 

s desetinásobným opakováním pro každou polaritu. Kompletní experimentální zařízení 

s daným nastavením je zobrazeno na Obr. 16. 

 

Obr. 16 Experimentální schéma s nastavením. 

Celý proces byl při tomto měření uzavřen ve spalovací komoře, viz Obr. 17. 

 

Obr. 17 Spalovací komora při měření. 
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3.5. Vliv na stabilizaci plamene z chudé směsi. 

Tento experiment slouží k experimentálnímu ověření vlivu elektrického pole na stabilizaci 

plamene. Zvýšení stabilizace plamene chápeme jako zvýšení jeho odolnosti proti zhášení. 

Základní uspořádání experimentu je shodné viz Obr. 11. Na začátku každého experimentu 

byl nastaven průtok metanu na 0,85 l.min
-1

 a průtok kyslíku na 1,7 l.min
-1

, což odpovídá 

stechiometrickému poměru metanu a kyslíku. V průběhu experimentu byl zvyšován průtok 

kyslíku, zatímco průtok metanu zůstává konstantní, vytvářela se tak chudá směs a koeficient 

přebytku kyslíku λ rostl.  

Elektrody, vytvářející elektrické pole v plameni, byly umístěny nad a pod plamenem. Dolní 

elektroda byla součástí hořáku. Horní elektroda měla tvar prstence s tloušťkou stěny 9 mm 

se sítkem uvnitř otvoru. 

Pro zkoumání vlivu elektrického pole na stabilitu plamene, bylo základní uspořádání (viz 

Obr. 16) rozšířeno přidáním spalovací komory.  

3.6 Vliv elektrického pole na teplotní pole plamene ze směsi metanu a 

kyslíku 

Experimentální nastavení při měření teplotního pole pomocí termokamery, je uvedeno na 

Obr. 18.  

 

Obr. 18 Experimentální nastavení 

Při tomto měření nebyl plamen uzavřen ve spalovací komoře z důvodu proveditelnosti 

měření termokamerou. U každé vzdálenosti bylo aplikováno maximální možné napětí na 
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elektrody, aby nedocházelo k pravidelnému výboji (jiskrovému nebo korónovému). Měření 

bylo prováděno pro obě možné polarity elektrod.  

Výsledky měření s napětím byly následně porovnány s referenčním měřením, které proběhlo 

s nulovým napětím. Naměřené hodnoty byly následně vyneseny do grafu a porovnány. 

3.7 Vliv elektrického pole na emisní parametry při spalování. 

Schéma experimentálního zařízení pro měření emisních hodnot je popsáno na Obr. 19.  

Obr. 19 Schéma měření emisních hodnot. 

Pro měření vlivu stejnosměrného elektrického pole na emisní parametry, byl celý systém 

uzavřen ve skleněném válci z materiálu SIMAX, kde v horní části bylo víko se spalinovým 

potrubím, na které byla připojena sonda měřící emisní hodnoty z analyzátoru emisí 

Atal AT 505. Před zapálením plamene ze směsi metanu a kyslíku byla nastavena pevná 

vzdálenost elektrod 80 mm a hodnota průtoku obou plynů. Průtok metanu byl nastaven na 

hodnotu 1,05 l.min
-1

 a průtok kyslíku byl nastaven na hodnotu 1,7 l.min
-1

. Tyto průtoky byly 

zvoleny kvůli stabilnímu signálu na analyzátoru emisí ATAL AT 505. Horní elektroda měla 

tvar prstence o průměru 30 mm, se sítkem uvnitř prstence z nerez oceli 1.4828. Sledovány 
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elektroda 
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byly emisní hodnoty spalin CO, CO2 a O2. Sledování proběhlo pro obě možné polarity 

elektrod. 

Byly sledovány hodnoty emisí, vyčkalo se na ustálení emisních hodnot, provedl se odečet 

hodnot emisí CO, CO2 a O2 bez aplikace elektrického pole. Časová prodleva na ustálení 

hodnot vznikla z důvodů čekání na naplnění spalovací komory spalinami vzniklými 

z procesu spalování směsi s nastaveným složením. Prodleva, při spalování s elektrickým 

polem, vznikala z důvodů čekání na naplnění spalovací komory spalinami, jejichž vznik byl 

ovlivňován působením elektrického pole. 

Experimentální zařízení při měření vlivu elektrického pole na hodnoty emisí, je zobrazeno 

na Obr. 20. 

 

Obr. 20 Zařízení pro sledování emisních hodnot při měření. 
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4. NAMĚŘENÉ VÝSLEDKY 

4.1 Vliv elektrického pole na geometrii plamene 

Na následujících grafech (Obr. 21 a Obr. 22) jsou vyneseny výsledky měření vlivu 

stejnosměrného elektrického pole na geometrii plamene. Každý bod byl zkonstruován jako 

střední hodnota z 5-ti měření a je opatřen chybou měření. 

 

Obr. 21 Vliv aplikovaného napětí na výšku plamene pro danou polaritu hořáku. 

 

Obr. 22 Vliv aplikovaného napětí na výšku plamene pro danou polaritu hořáku. 
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Při porovnání obou grafů je patrné, že při nejmenší vzdálenosti elektrod, tj. 10 mm, se 

podařilo dosáhnout největšího ovlivnění velikosti plamene, tedy nejmenší výšky plamene 

v obou možných polaritách. Bylo to dáno vysokou intenzitou elektrického pole, přímo 

v oblasti, kde dochází k počáteční fázi ionizačního procesu, tedy k odtržení elektronů od 

molekul a vzniku záporně nebo kladně nabitých iontů.  

Zajímavé je srovnání, kdy při anodě na hořáku (polarita viz Obr. 21) jsme schopni 

dosáhnout nejmenší výšky plamene tj. 82 mm z původních 222 mm, oproti polaritě, kdy na 

hořáku byla katoda (viz Obr. 22), je nejmenší dosažená výška 98 mm. Dalším pozorovaným 

jevem byl rozdíl v hodnotě aplikovaného napětí, při které začal být patrný vliv elektrického 

pole na velikost plamene. Na Obr. 21, při dané polaritě, se tato hodnota pohybovala okolo 

1 kV. Oproti tomu v Obr. 22 se tato hodnota pohybovala kolem 0,5 kV. Při polaritě použité 

v Obr. 22 vykazoval plamen vyšší citlivost na vliv aplikovaného napětí na geometrii 

plamene, oproti polaritě uvedené na Obr. 21.  

Na Obr. 23 je grafické porovnání výsledků měření pro vzdálenost elektrod 10 mm, při 

záporné polaritě elektrody umístěné nad hořákem a kladné polaritě elektrody hořáku. Při této 

vzdálenosti elektrod byl vliv na geometrii plamene patrný nejvíce. 

 

Obr. 23 Grafické porovnání výsledků měření pro danou polaritu elektrod 

Jak je patrné z porovnání obou obrázků, aplikované elektrické pole způsobilo změnu výšky 

plamene. Zmenšení výšky plamene je provázeno již dříve zmiňovaným rozšířením jeho 
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špičky. Na snímku jsou také zachyceny jiskrové výboje, které přeskakovaly 

v nepravidelných časových intervalech. Na dalším obrázku, viz Obr. 24, je zobrazeno 

grafické porovnání snímků měření pro opačnou polaritu.  

 

Obr. 24 Vliv elektrického pole na geometrii plamene při dané polaritě elektrod, které byly od 

sebe vzdáleny 10 mm. 

4.2 Proudově-napěťové charakteristiky plamene 

Bylo provedeno měření proudově-napěťových charakteristik plamene ze směsi metanu a 

kyslíku. Tyto charakteristiky jsou pro obě polarity uvedeny na Obr. 25 a Obr. 26. Z těchto 

charakteristik je patrné, kdy dochází ke změně ve vedení elektrického proudu plamenem. 

V grafech na Obr. 25 a Obr. 26 je vyznačen moment, kdy při zvyšování napětí na zdroji 

zůstává měřený úbytek napětí na plameni konstantní, ale dochází pouze ke zvyšování 

hodnoty elektrického proudu tekoucího skrze plamen. Tento zlom je patrný na 

charakteristikách pro obě polarity. U každé polarity elektrod byl pozorován jiný doprovodný 

jev. V případě, viz Obr. 25, se jedná o jev korónových výbojů, oproti tomu v grafu na Obr. 

26 se jedná o jiskrový výboj. Každý z těchto jevů je charakteristický svým projevem, který 

je popsán níže. Při porovnání proudově-napěťových charakteristik pro obě polarity jsou zde 

také patrné rozdíly mezi hodnotami elektrického proudu procházejícího plamenem a dále 

také hodnotou aplikovaného napětí, při které dochází k výbojům.  
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Obr. 25 Proudovo-napěťová charakteristika pro danou polaritu napětí s výskytem koróny. 

 

 
Obr. 26 Proudovo-napěťová charakteristika pro danou polaritu napětí s výskytem jiskrového 

výboje. 
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4.3 Stanovení izolačního odporu plamene  

Byly provedeny měření pro napětí 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V (přesná hodnota napětí 

zobrazovaná měřičem izolačního odporu je uvedena v grafu) ve třech typech plamenů – 

stechiometrický plamen (λ = 1), chudý plamen (λ = 1,2), bohatý plamen (λ = 0,8). Pro každé 

napětí bylo provedeno 10 měření. Z výsledků měření elektrického odporu pro jednotlivé 

napětí byla vypočítaná střední hodnota elektrického odporu, která byla následně vynesena do 

grafu, viz Obr. 27 a Obr. 28. Jak je patrné z porovnání obou grafů, hodnota elektrického 

odporu roste v obou případech se zvyšujícím se aplikovaným napětím. Dále je pozorována 

závislost elektrického odporu plamene na dvou faktorech. První faktor je polarita elektrod a 

druhým faktorem je koeficient přebytku vzduchu λ (  
                       

                               
). 

 

Obr. 27 Vliv napětí na elektrický odpor při dané polaritě elektrod. 
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Obr. 28 Vliv napětí na elektrický odpor při dané polaritě elektrod. 

Při obrácené polaritě, viz Obr. 28, je patrná hodnota elektrického odporu řádově vyšší. Je 

pozorován nárůst elektrického odporu v závislosti na zvyšujícím se napětí.  

4.4 Vliv elektrického pole na stabilizaci plamene vytvořeného z chudé 

směsi. 

Byla provedena série měření, ověřující vliv elektrického pole na stabilitu plamene, 

vytvořeného z chudé směsi metanu a kyslíku. Pro porovnání výsledných přebytků kyslíku 

byl měřen koeficient λ. Na následujících grafech jsou uvedeny výsledky měření. Každý bod 

byl zkonstruován jako střední hodnota ze třech měření, ke které je vypočtená chyba měření. 

Vliv elektrického příkonu na stabilizaci plamene je vidět na Obr. 29. Při použití 

logaritmických souřadnic na vodorovné ose, je znatelná souvislost mezi průběhy obou 

polarit, v závislosti na elektrickém příkonu. 
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Obr. 29 Vliv elektrického příkonu na koeficient přebytky kyslíku pro obě polarity. 

Výsledkem našeho měření je pozorování zvýšení zhášecích hodnot chudého hořícího 

sloupce plynu, vytvořeného ze směsi metanu a kyslíku, uzavřeného ve spalovací komoře, při 

aplikaci elektrického pole o vysoké intenzitě napětí do procesu spalování, pro obě možné 

polarity. Hodnota zhášecího koeficientu λ byla posunuta z hodnoty 2,04 až na hodnotu 2,22. 

4.5 Vliv elektrického pole na teplotní pole plamene ze směsi metanu a 

kyslíku 

Výsledky měření maximálních dosahovaných teplot v teplotním poli plamene, pro jednotlivé 

intenzity elektrického pole, jsou uvedeny v grafu, viz Obr. 30.  

 

Obr. 30 Vliv aplikovaného elektrického napětí na maximální teplotu plamene. 
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Provedeným měřením pomocí termokamery, byl prokázán vliv elektrického pole na teplotní 

pole plamene. Konkrétně bylo pozorováno zvýšení hodnot maximálních teplot. Tento 

výsledek byl dosažen pro obě polarity.  

4.6 Vliv elektrického pole na emisní parametry při spalování 

Byly provedeny, dvě měření (jedno pro složení směsi λ = 0,85 a druhé pro λ = 0,81). Pro 

každé napětí bylo zaznamenáno 20 hodnot, ze kterých byla vypočítána střední hodnota, která 

byla normalizována vůči stavu bez elektrického napětí  

 

Obr. 31 Vliv aplikovaného napětí na emisní poměry CO (oxidu uhelnatého). (λ = 0,81) 

V grafu na Obr. 31 je patrný pokles emisních hodnot CO, při aplikaci napětí pro obě 

polarity elektrod. V grafu na Obr. 32 je patrný nárůst emisních hodnot CO2 u obou polarit 

elektrod, vůči stavu bez napětí, který je zde reprezentován hodnotou 1.  

 

Obr. 32 Vliv aplikovaného napětí na emisní poměry CO2 (oxidu uhličitého). 
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5.  ZÁVĚR A DISKUZE 

Prvním z cílů dizertační práce, bylo sledovat vliv elektrického pole na spalování metanu 

s kyslíkem. Byly provedeny experimenty, které ověřují vliv stejnosměrného elektrického 

pole o vysokém napětí na proces spalování směsi metanu s kyslíkem. U experimentu, kde 

byl pozorován vliv stejnosměrného elektrického pole na geometrii plamene, byl jasně patrný 

vliv elektrického pole na velikost plamene. Hlavní parametr, ve kterém docházelo ke změně, 

byla výška plamene. Změna výšky plamene byla spjata s polaritou elektrod. Polarita elektrod 

měla velký vliv na chování plamene. Při kladné polaritě připojené na hořák a záporné 

polaritě na elektrodu nad hořákem, byl pozorován nejvyšší vliv na velikost plamene. Při této 

polaritě byl také pozorován větší elektrický odpor plamene, přitom daná polarita byla 

schopna zmenšit výšku plamene ze stávajících 222 mm až na 82 mm. Při obrácené polaritě, 

kdy byla nejmenší výška plamene 98 mm, bylo patrné, že plamen byl schopen reagovat při 

nižším napětí na elektrodách, což je přisuzováno řádově nižšímu elektrickému odporu 

plamene při zapojení v této polaritě. Podobných výsledků dosahovali také v publikaci [6], 

kde při spalování metanu se vzduchem u záporné polarity připojené na elektrodu nad 

hořákem, zaznamenali zmenšování výšky plamene, při obrácené polaritě pozorovali mírný 

nárůst jeho výšky. Podobné chování bylo popsáno v literatuře [10]. Vliv na geometrii 

plamene byl prostřednictvím měření potvrzen. 

Dalším provedeným experimentem bylo měření proudově-napěťových charakteristik, kde 

byl také pozorován vliv polarity elektrod. Byly zde pozorovány dva typy chování, každé 

bylo charakteristické pro danou polaritu elektrod. U obou polarit byla pozorována změna ve 

vedení elektrického proudu plamenem, při zvyšujícím se napětí. Při záporném potenciálu 

napětí připojeném na hořáku a kladném na elektrodu nad hořákem, zde docházelo při 

vyšších hodnotách aplikovaného napětí ke korónovému výboji. Plamen při této polaritě byl 

schopen vést elektrický proud daleko snadněji, než při obrácené polaritě, což by mohlo mít 

souvislost s pozorovaným nižším odporem při této polaritě. Změna ve vedení elektrického 

proudu zde byla pozorována při daleko nižších hodnotách aplikovaného napětí, než při 

obrácené polaritě. Jakmile byl připojen kladný potenciál napětí na hořák a záporný na 

elektrodu nad hořákem, docházelo k výboji jiskrovému, který byl pozorován při téměř 

dvojnásobných hodnotách aplikovaného napětí. Skokový nárůst elektrického proudu, který 

byl následně spojen s jiskrovým výbojem, je vysvětlován řádově vyšší hodnotou 

elektrického odporu, při dané polaritě. Tento jev je oproti korónovému výboji odlišný tím, 

že se musí vytvořit dostatečná oblast záporného náboje na elektrodě nad hořákem, aby byla 
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schopna překonat oblast s nižším výskytem elektronů, tedy je patrné vyšší aplikované napětí 

na elektrody a skokový přenos nízkých hodnot elektrického proudu, oproti obrácené 

polaritě, kdy se vytváří koróna, která je spjatá s vytvořením tzv. elektronové laviny [9]. 

Z výsledků měření proudově-napěťových charakteristik byl patrný vliv polarity elektrického 

pole na vedení elektrického proudu plamenem. Dává nám povědomí o principu chování 

elektrického proudu v plameni, při dané polaritě elektrod. 

Z výsledků měření izolačního odporu plamene byl opět patrný vliv polarity elektrod. Byly 

zde pozorovány dva jevy. První byl řádový rozdíl v hodnotách elektrického odporu, který 

nasvědčuje, že při umístění záporné elektrody nad hořák, zde musí dojít k vytvoření oblasti, 

kde se bude vyskytovat menší množství elektronů, z důvodu jejich odpuzování stejnou 

zápornou polaritou. Při této polaritě byl naměřen odpor v řádech GΩ, oproti tomu při 

obrácené polaritě, byl naměřen odpor v řádech MΩ. Podobné bylo také chování při vedení 

elektrického proudu plamenem u proudově-napěťových charakteristik, při daných polaritách 

elektrod. Dále zde byl pozorován nárůst hodnot elektrického odporu, v souvislosti 

s rostoucím elektrickým napětím. Tento nárůst je vysvětlován omezeným množstvím nosičů 

náboje, to také mimo jiné vychází i z konečného průtoku směsi plynů. Hodnoty elektrického 

odporu potvrzují lepší vodivost plamene, při záporné elektrodě hořáku a kladné elektrodě 

nad hořákem (odpor plamene v hodnotách MΩ)a horší vodivost při obrácené polaritě (odpor 

v hodnotách GΩ). 

Při měření stabilizace chudé směsi bylo zjištěno, že na stabilizaci má vliv elektrické napětí a 

elektrický proud protékající plamenem. Opět byly pozorovány dvě rozdílné závislosti 

stanoveného koeficientu λ, které byly opět závislé na polaritě elektrod. Byla zde nalezena 

také souvislost s měřením elektrického odporu plamene, kdy při lepší vodivosti plamene 

bylo dosaženo vyšších hodnot koeficientu λ (hořák záporný, elektroda nad hořákem kladná), 

než při polaritě s horší vodivostí plamene (hořák kladný, elektroda nad hořákem záporná). 

Jednoznačně byl tedy stanoven vliv elektrického pole na stabilizaci plamene vytvořeného 

z chudé směsi, kdy se podařilo pozorovat zvýšení zhášecích hodnot chudého hořícího 

sloupce plynu ze směsi metanu a kyslíku, uzavřeného ve spalovací komoře. Hodnota 

zhášecího koeficientu λ byla posunuta z hodnoty 2,04 až na hodnotu 2,22. 

Na základě předchozích měření byl potvrzen vliv elektrického pole na proces spalování 

směsi metanu s kyslíkem. 

U měření teplotního pole plamene pomocí termokamery napovídají výsledky tomu, že zde 

dochází také k navýšení teploty plamene. Z měření vychází, že teplota byla navýšena při 

obou polaritách a to ze stávajících 1555,1 °C na 1703,3 °C, při maximálním možném napětí 
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aplikovaném na elektrody, při kterém ještě nedocházelo k elektrickým výbojům. Nárůst 

teploty by mohl být vysvětlován vlivem elektrického pole na chemické reakce, probíhající 

v procesu ionizace. Ke stejnému závěru se přikláněli také v publikaci [4], kde byla 

spalována směs metanu se vzduchem. Nárůst teplot plamene byl také pozorován v publikaci 

[7], kde tento nárůst teploty přisuzují tomu, že elektrické pole omezuje nedokonalé 

spalování. V publikaci [4], kde byla spalována směs metanu se vzduchem, je pozorován 

nárůst teploty o přibližně 100 °C, přibližně ve stejné oblasti planeme, ve které byl nárůst 

maximální teploty plamene pozorován v rámci našeho měření. V publikaci [10] byl také 

pozorován nárůst maximálních teplot plamene. Při kladném potenciálu napětí bylo 

pozorováno zmenšení velikosti plamene a nárůst maximální teploty o přibližně 150 °C. Naše 

výsledky měření jsou porovnatelné s publikovanými, které vykazují shodné chování 

plamene, při aplikaci elektrického pole do procesu spalování. Z našich měření byl tedy 

potvrzen vliv elektrického pole na teplotní pole plamene. Nejvyšší nárůst teploty je také 

pozorován při nejvyšší intenzitě elektrického pole, jako v publikaci [10]. Na základě 

výsledků měření byl potvrzen vliv elektrického pole na teplotní pole plamene. 

Na základě naměřených hodnot při experimentech s působením elektrického pole na emisní 

hodnoty produkované spalováním směsi metanu a kyslíku, byl pozorován pokles hodnot CO 

a s tím související nárůst emisních hodnot CO2. U experimentů realizovaných s použitím 

bohatší směsi rovněž klesalo množství zbytkového O2. Naměřené výsledky ukazují na 

zlepšení procesu spalování. Obdobné výsledky byly publikovány také v práci [7]. 

Dosažených výsledků lze využít na poli spalování nejen v technologiích ohřevu kovu ale i 

ve spalovacích motorech a také dalších technologiích a zařízeních, kde se vyskytuje 

spalování. 

Byla provedena série měření, dle stanovených cílů. Naměřené výsledky potvrzují možnosti 

využití elektrického pole pro stabilizaci, při spalování chudých směsí. Tento pozorovaný jev 

by byl využitelný v oblasti snižování spotřeby plynu u hořáků, které jsou 

z důvodu technologických požadavků udržovány stále zapálené. U těchto hořáků by bylo 

možné v technologických přestávkách spalovat chudší směs. 

Byl experimentálně potvrzen vliv elektrického pole na geometrické rozměry plamene 

vytvořeného ze směsi metanu a kyslíku, při obou polaritách elektrod. Plamen vykazoval 

zmenšení své maximální výšky. Je zde velký předpoklad, že by tento jev mohl souviset 

s pozorovanou vyšší stabilitou plamene v elektrickém poli, z důvodů zmenšení velikosti 

plamene a jeho přitáhnutí blíže k trysce hořáku.  
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Rovněž experimentálně potvrzený pozitivní vliv aplikace elektrického pole na emisní 

hodnoty produkované v procesu spalování, je velmi dobře využitelný v praxi. Ať už 

v podmínkách ohřevu materiálu, nebo v oblasti dynamických energetických strojů a rovněž 

pro další metalurgické technologie. 

Naměřené proudově-napěťové charakteristiky plamene vytvořeného ze směsi metanu a 

kyslíku, přispěly k lepšímu pochopení interakce mezi plamenem a elektrickým polem. Na 

základě nich bylo možné lépe popsat vliv polarity elektrod na mechanismus vedení 

elektrického proudu plamenem. 

Měření izolačního odporu plamene pomohlo lépe pochopit mechanismy vedení elektrického 

proudu v plameni, který souvisí s jeho elektrickým odporem. Měření potvrzovalo vliv 

polarity elektrod na měřený elektrický odpor, při různých typech směsí plamene. Bylo 

pozorováno, že vedení elektrického proudu plamenem bylo také závislé na bohatosti směsi. 

Měření bylo nezbytné pro potvrzení navrženého principu interakce mezi elektrickým polem 

a plamenem. 

V rámci realizovaného experimentálního programu bylo rovněž pozorováno zvýšení 

maximálních hodnot teploty v plameni. I tento jev v sobě obsahuje aplikační potenciál 

v oblasti metalurgických technologií. 

Na základě dosažených výsledků v této práci by bylo vhodné realizovat následující 

experimentální výzkum, s cílem naměřit závislosti popisující vliv elektrických polí na proces 

spalování jako funkce tlaku. Za velmi přínosný lze rovněž považovat výzkum s využitím 

střídavých elektrických polí, s cílem odměřit frekvenční závislosti. 

Výzkum aplikací elektrického pole v procesu spalování je velmi perspektivní nejen pro 

oblast metalurgických technologií, ale velký potenciál nabízí i v oblasti spalovacích motorů. 
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